Eurasier Klub Danmark
Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub

Referat fra bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD)

Dato:
Sted:
Deltagere:

Afbud:

4. januar 2009 kl. 11.00
Hos John Leeholm
Formand John Leeholm (JL), Næstformand Ingelise Bøje (AB), Kasserer Anne
Byrdal (AB), Bestyrelsesmedlem Christina Friis (CF) og Sekretær Pia Henriksen
(PH)(Referent)
Ingen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Opfølgning på sager under behandling
Orientering/nyt fra formanden
Økonomi/budget - Anne
Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
a. Aktivitetsudvalget – Ingelise
Godkendelse af kommissorium – er rundsendt
b. Avls- & Sundhedsudvalg – Christina
c. PR-udvalg – John
d. Udstillingsudvalg – Pia
6. Eventuelt

Ad. 1.
Referat for sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Ad. 2.
Sager til opfølgning:
Kassereren har ikke kunne komme i kontakt med de rette personer hos banken for at få de
ekstra koder til netbanken. Forsøger forsat at få kontakt. (Deadline 16. januar)
Der er problemer med kontingentindbetalingerne. Medlemmerne indbetaler forkert beløb. Vi
udsender en nyhedsmail til alle medlemmer og forklarer forskellen på alm. medlem og
husstandsmedlem.
John laver en fuldstændig e-mailliste så vi kan sende ud i løbet af 14 dage.
Der har været mange gode skovture i efteråret og der skal hurtigt arrangeres nogle nye.
Ad. 3.
Formanden efterlyser bedre intern kommunikation – husk lige at sende en mail rundt hvis der
er aftalt noget ikke alle er involveret i.
Sekretær: Pia Henriksen • Strandlyst Allé 31 • 2650 Hvidovre
℡ 38864945 / 26224945 •  sekretaer@eurasierklubdanmark.dk •  www.eurasierklubdanmark.dk

Klubben har 4 domæner til internettet. Det blev besluttet ikke at betale igen på de domæner vi
har hvori der indgår en bindestreg.
Vi har fået tilbudt domænet eurasier.org af Mario von Aspern og takker mange gange for det.
Der er kommet mange efterspørgsler på jakker, veste, trøjer m.m. med klublogo. De
merchandise vi allerede har, er der ikke stor efterspørgsel efter da størrelserne er meget små
og det ikke lige er det vores medlemmer ønsker. Bestyrelsen lægger hovederne i blød for at
finde en måde hvorpå vi kan købe marchandise uden den store udgift. Der skal jo nogle penge
i kassen før der kan indkøbes.
Det blev besluttet at satse på jakker, veste, polo-shirts, t-shirts og sweat-shirts.
Derudover kigges der på forslag til caps, pins, krus og paraplyer.
Der har været afholdt møde i IFEZ hvor John, Christina og Rikke Bentzen deltog. Der var visse
punkter som vi blev holdt ude fra, da vi ikke er fuldt medlem. Det overvejes i øjeblikket hvad
vi kan få ud af et fuldt medlemskab som kræver en hel del af os, frem for at blive ved med at
være associeret medlem som vi er nu.
Kommissorium for Avls- og Sundhedsudvalg tilrettes således, at de skærpede regler og ansvar
omkring deling af oplysninger fra IFEZ-databasen tydeligt fremgår.

Der er formandsmøde i DKK den 12. januar på Fyn. John deltager.
Der er repræsentantskabsmøde i DKK den 14. marts. John deltager.
Der er generalforsamling i EKD den 26. april og der er fundet forslag til dirigent. Indkaldelsen
er ved at være skrevet.
Ad. 4.
Endeligt regnskab er under udarbejdelse.
Som nævnt under punkt 1bekymrer det bestyrelsen at kun 6 medlemmer har indbetalt
kontingent, hvoraf de 4 er forkert indbetalt.
Ad. 5.
Aktivtetsudvalget:
Udvalgets kommissorium blev godkendt med få rettelser.
Der er ikke blevet arrangeret nogen pokalskovtur i over 1½ år nu. Pokalen gives derfor videre
til John Leeholm, som arrangerer den næste pokalskovtur.
Avls-/sundhedsudvalget:
Arbejdet på et opdrættermøde. Formen er endnu ikke helt fastlagt.
Udvalgets kontaktpersoner skal gøres mere synlig på hjemmesiden.
PR-udvalg:
Vi har fået ny webmaster.
Udvalget mangler at udarbejde kommissorium.
Der skal i lighed med der er lavet retningslinjer for webmaster også laves retningslinjer for
bladansvarlig.
Udvalget er også ansvarlig for merchandise i samråd med bestyrelsen.
Udstillingsudvalg:
De er ansøgt om udstilling i forbindelse med WDS 2010.
Vi forsøger at få uddannet personle til ringen, men ved at det kan blive svært da alle jo er
optaget pga. WDS. Pia kontakter de to vi havde til Showet i 2008.
Der skal laves ”apetizer” til bladet om showet.

Der mangler at blive fundet dommer til vores eurasiershow i september, men ellers er alle
vores udstillinger for 2009 klar. Har spurgt om husky-klubben er interesseret i en
juleudstilling, og de vil vende tilbage.
Ad. 5.
Næste møde afholdes på Sjælland den 28. marts.

